Årsberetning 2015
Beretning fra Loppekomiteen
Loppemarkedet 2014 ble avholdt 10+11 mai på Hovinhøgda skole som før.
Også i år som før fikk vi lov til å sette opp et stort telt i skolegården + at vi fikk gymsal / garderober
allerede torsdag kveld. Dette gjør at innsatsen fredag kveld og lørdag morgen før åpning går litt
lettere uten så mye stress da veldig mye av loppene ble kjørt til skolen på torsdag.
Været var ikke det dårligste vi har hatt så vi hadde greit med besøk og en god omsetning. Det gikk litt
tregt med store møbler, noe vi også så når resten skulle ryddes opp. Kontainer og hengere ble veldig
fulle av usolgte lopper i år. Etter en evaluering vet vi ikke helt hvorfor, men sofaer var tydeligvis ikke
inn å kjøpe i 2014..
VI bygde nytt telt av lekter og presenninger istedenfor å bruke militærteltet. Dette ga oss bedre plass
og vi hadde et telt som kunne brukes som salgs område også. Dette teltet er lagret og kan brukes
igjen til neste år.
Lopper ble innsamlet igjennom hele året fra Loppemarked til loppemarked. Vi har 3 fedre som går på
vaktskift med loppe telefonen (Tlf nr er: 41422245) og avtaler seg imellom henting og mottak av
lopper. De utfører en super jobb! Takk Harald, Dennis og Sigurd for innsatsen dere legger ned for
korpset.
Loppene lagres på Prestegårds låven og på Jølsen Prestegårdslåven er mottaks sted og vi kjører lass
herfra til Jølsen ved behov.
Beretning fra Materialforvalter
I 2014 fikk vi inn midler til kjøp av instrumenter som har blitt brukt godt. Mange nye instrumenter ble
innkjøpt og vi fikk gode priser da vi kunne bruke så mye penger på kort tid, noe som ga oss en veldig
god ekstra ramme. Instrumentparken for blåsere og slagverk ble fornyet etter behov og ønsker om
nye instrumenter fra dirigenter.
Instrumenter og utstyr i daglig bruk + noe reserve er lagret på Østersund. Resten har vi lagret på
Hovinhøgda som før.
Instrumentene ligger registrert i StyreWeb og det jobbes kontinuerlig for å ha oversikt og å holde
Styreweb oppdatert med status, hvem hva og hvor av instrumenter. Dette er en stor og kontinuerlig
jobb som er vanskelig å følge opp. Ønske fra materialforvalter er en Laptop på Østersund som er
online slik at Styreweb kan oppdateres fortløpende når endringer skjer. Nå må dette noteres ned og
oppdateringer skje i etterkant på styreweb etter notatene en har gjort seg.…
Instrumentene til musikantene er av god standard. Løpende vedlikehold blir utført etter behov, i
samarbeid med tilbakemeldinger fra musikantene og fra kulturskolen.
Vi bruker hovedsaklig Brass og Treblås til reparasjoner og innkjøp. I Tillegg har vi fått hjelp av Eivind
Molteberg som ser over saxer og klarinetter som trenger rep. Dette sparer også korpset for mange
kr. Takk til Eivind for innsatsen han legger ned for oss.
Note arkiv:
I 2014 fortsatte arbeidet med å sortere noter og få de inn i styreweb. Det ble i år prøvd, med god
suksess, å sette dette ut på dugnadsjobb mot litt betaling. Dette medførte at vi fikk gjennomgått og
ryddet i mye av notene. Arkivet er fortsatt ikke ferdig gjennomgått slik at styret bør vurdere dette
også i 2015. Takk til Musikantene som tok på seg jobben!

Et komplett notearkiv elektronisk vil kunne spare korpset for en del kroner ved at noter kan bli
gjenbrukt istedenfor å kjøpe alt nytt.

